CYFARFOD CHWEFROR 6/2/17.
COFNODION IONAWR 9/1/17.
PRESENNOL:- MR Arwel Hughes (Cadeirydd),Mrs E A Parry, Mrs L Gillham, Mr
R Owen, Mr P Jones ac Mrs LL Huws(Ynys Mon)
Cadarnhau’r Cofnodion:- Mrs L Gillham yn cynnig a Mrs EA Parry yn eilio.
MATERION yn Codi:- Mrs L Frazer wedi ymddiswyddo – y cyfarfod yn
ddiolchgar o’i ymdrechion.Y Clarc wedi galw yn Snowdon View i fynegi ein
pryderon ar ieir ar chwiaid ar lon fawr rhag ofn iddyn achosi damwain- y cwbl
wedi ei cau i mewn oherwydd y pla ieir- y neges wedi roi yn glir.
GOHEBIAETH:- Derbynnwyd yr ohebiaeth ar canlynol yn cael mwy o drafod:LL2-Gwasanaeth Etholiadau Mon yn awgrymu’n gryf i gadw hyd at £1650 tuag
at costau Etholiadau mis Mai.LL5- Pwyllgor Apel Eisteddfod Genedlaethol yr
ardal wedi cyrraedd ei targed ac yn diolch am ein cefnogaeth ond chafodd eu
awgrymiad beth i wneud ar arian ddim cefnogaeth o gwbl!
LL13 BDO AROLWG ALLANOL – YR Arolygwyr angen mwy o fanylion ar sut mae
swm y precept yn cael ei benderfynu ar Clarc iddangos unryw gyfeiriad
ariannol yn glir yn y cofnodion yn ystod y flwyddyn.
LL15PRECEPT 17-18.
Arian mewn llaw 31/3/16 :- £8,303 +
Precept 16-17:-£5,750 +
Cyfanswm

:-£14,053 +

Amcangyfrif o wariant 16-17:-£6,412Mewn llaw 31/3/17 :-£7,641 +
Precept 17-18 £5,750 +
Cyfanswm

:-£13,391 +

Amcan gyfrif o wariant17-18:-£8,250 –
Mewn llaw 31/3/18:- £5,141 +

Wrth edrych ar y sefyllfa ariannol penderfynwyd adael y precept ar £5,750. Er
bod gwariant ychwanegol yn 17-18.Cafodd cynnig Mrs L Gillham i adael y
precept ar £5,570 gefnogaeth pawb yn bresennol.
AR ol darllen a thrafod yr Arolwg allannol cawsodd ei chymeradwyo a’i derbyn
gan y Cyngor.
(LL13)
LL21-Diolch i Mrs Thompson, Llanfwrog am y cardyn ar rhodd o £10 tuag at
unryw achos da lleol- Cardyn o ddiolch wedi ei yrru.
Ceisiadau Cynllunio Hafan a Tyddyn Leci wedi ei caniatau a chais y Gwaith Dwr
wedi ei gefnogi.
U.F.A.-Cais gan CFfI am gymorth ariannol tuag at eu targed at yr adeilad
ynLlanelwedd. Pasio i roi £500.
GOHEBIAETH 6/2/17.
LLYHYRAU

EBOST.

LL1:- C.Y.M-Cynllunio
LL2:-C.Y.M-Cynllunio.

E1:- GEOPARC.
E2:-Eisiau bod yn gynghorydd?

LL3:-Dwr CYMRU.

LL8:-Cynllunio

LL4 a LL5 Goleuadau’r Ysgol.

LL9:-YNYS MON A GWYNEDD.

LL6:-CFf1

LL10:-Cylch meithrin.

LL7:-Cau llwybyr Rhif 9

LL11:-Dan Do Mon.

AGENDA 6/2/17 am 7:30yh yn y Ty Coffi.
TRI AELOD O DDWR CYMRU.
PRESENNOL
YMDDIHEURIADAU.
CADARNHAU’R COFNODION.
MATERION YN CDI, CYNGHORYDD y SIR, GOHEBIAETH AC U.F.A.

